
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

L E G E 
 
 privind modificarea şi completarea Legii privind organizarea 
şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune nr. 41/ 1994 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 Articol unic - Legea privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune nr.41/ 1994 publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 153 din 18 iunie 1994, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare se modifică şi se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
1. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 32 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
“(1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de 
Televiziune pot avea în structura lor studiouri teritoriale, cu 
personalitate juridică şi alte unităţi funcţionale autonome fără 
personalitate juridică, necesare realizării obiectului specific de 
activitate, cărora li se acordă competenţe în domeniul tehnic, 
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economic, comercial, administrativ, financiar, precum şi delegare în 
probleme juridice. 
.................. 
(4) Studiourile teritoriale şi unităţile funcţionale autonome, prevăzute 
la alin. (1), sunt ordonatori secundari de credite şi au dreptul să 
realizeze venituri proprii pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii.” 
 
2. După primul alineat al articolului 34 se introduce un nou 
alineat, care va avea următorul cuprins: 
 “Regulamentele de organizare şi funcţionare ale studiourilor 
teritoriale se aprobă de consiliile de administraţie ale celor două 
societăţi.” 
 
3. După alineatul (1) al articolului 35 se vor introduce un nou 
alineat (11) precum şi două noi alineate, alineatele (3) şi (4), care 
vor avea următorul cuprins: 
 “(11) Conducerea studiourilor teritoriale şi este asigurată de 
comitete directoare proprii, numite de consiliul de administraţie al 
societăţii respective. 
............... 
(3) Directorul studioului teritorial are următoarele atribuţii şi 
răspunderi: 
a) asigură, împreună cu comitetul director, conducerea curentă a 
studioului;  
b) dispune, controlează şi răspunde de executarea hotărârilor 
consiliului de administraţie 
c) aprobă, la propunerea comitetului director, regulamente şi 
instrucţiuni de serviciu, precum şi pentru operaţiunile comerciale, 
financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea 
personalului; 
d) aprobă angajarea şi concedierea personalului studioului şi 
numeşte şefii compartimentelor, după concurs, în condiţiile legii; 
e) aprobă, în condiţiile legii, angajarea de specialişti, pe termen 
limitat, pentru efectuarea de studii, lucrări, determinări şi altele 
asemenea, necesare studioului; 
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f) exercită orice alte atribuţii care îi revin din prevederile legale şi 
din regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de 
administraţie şi aprobă orice alte măsuri privind activitatea studioului. 
 
(4) Comitetul director al studioului teritorial este compus din 
directorul studioului şi din maximum 4 membri, îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi are următoarele atribuţii: 
a) pune în execuţie hotărârile şi deciziile consiliului de 
administraţie;  
b)    elaborează şi propune spre aprobare consiliului de administraţie 
strategia de program; 
c) avizează documentele care se supun hotărârii consiliului de 
administraţie; 
d)   aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natură şi a 
tranzacţiilor comerciale şi financiare, în limita competenţelor aprobate 
de consiliul de administraţie; 
e) avizează proiectele de regulamente şi instrucţiuni, care se supun 
aprobării directorului studioului; 
f) asigură respectarea dispoziţiilor legale privind paza bunurilor; 
g) asigură respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia 
mediului; 
h) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit prevederilor 
legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare.” 
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  Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor 
în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată.  
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